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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága 182/2018. (III. 05.) számú határozatában döntött arról, hogy Közfeladat-ellátási Szerződést
(továbbiakban: Szerződés) köt a Magyar Lovassport Szövetséggel (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi
út 7., képviseli: Lázár Vilmos elnök, nyilvántartásba vételi szám: 01-07-0000053, a továbbiakban:
Szövetség) az Önkormányzat közfeladatainak végrehajtása érdekében. A Szerződés 2018 márciusában
jött létre határozatlan időre. A Szövetség a lovassportban kiemelkedő jelentőségű Nemzeti Lovarda
(1087 Budapest, Kerepesi út 7.) vagyonkezelője, a közfeladat-ellátással kapcsolatos tevékenységét
elsősorban kerületünkben valósítja meg.
A Szerződés keretében a Szövetség vállalta, hogy az Önkormányzat által a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) rendelkezései szerint ellátandó helyi
közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatok teljesítésében részt vesz - különösen a turizmussal kapcsolatos feladatok; egészségügyi
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások, valamint a kerületi sport és szabadidő támogatása, ifjúsági ügyek terén - a Szerződésben
foglalt feltételek szerint.

A Szövetség benyújtotta a 2019. évi beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A
beszámolóban bemutatásra kerül a nemrégiben - a felújítását követően újonnan - megnyílt Nemzeti
Lovarda eredményes működése, mely az elmúlt év során aktív közösségi élet színterévé vált. A
helyszín számos versenynek és eseménynek adott otthont az év során, melynek a kerület lakosai
elhelyezkedéséből adódóan gyakori vendégei voltak. A kerület lakosai lakógyűlések szervezése
céljából is igénybe veszik a Lovarda irodarészlegét. 2019-ben a kerületi óvodások, iskolások nem
szerveztek lovardabejárást, de a 2020. év már aktívabban kezdődött, amit a járványügyi helyzet
megakasztott.
A Szövetség a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattól anyagi támogatásban
nem részesül, ezért az alapszabályában és a Szerződésben rögzített tevékenységeket anyagi lehetőségei
szerint valósítja meg.
II. A beterjesztés indoka
A megállapodás 15. pontja előírja, hogy a Szövetség a lezárt évet követő év február 28. napjáig írásos
beszámolót juttat el az Önkormányzat részére a szerződésben foglalt tevékenységének ellátásáról,
melynek elfogadásához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza a döntését.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Magyar Lovassport Szövetség (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 7., képviseli:
Lázár Vilmos elnök, nyilvántartásba vételi szám: 01-07-0000053) 2019. évi beszámolójának
elfogadása.
A beszámoló elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 2.1.2. pontja
szerint a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt az
Önkormányzat köznevelési, közművelődési, kulturális, sport, egészségügyi, szociális,
gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadásáról.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5)
bekezdése szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen turizmussal kapcsolatos feladatok
ellátása; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások; valamint kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek.

Megjegyzés [L.G.1]: Kiegészítettem
a Mötv. rendelkezéseivel, hogy a
jogszabályok egy helyen legyenek.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: beszámoló a 2019. évi közfeladat ellátásáról
2. sz. melléklet: 2018. márciusban megkötött közfeladat-ellátási szerződés

Megjegyzés [L.G.2]: Pontosítottam
a megnevezést.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének …./2020. (XII.03) számú
határozata
a Magyar Lovassport Szövetség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Magyar Lovassport Szövetség (székhely: 1087
Budapest, Kerepesi út 7., képviseli: Lázár Vilmos elnök, nyilvántartásba vételi szám: 01-07-0000053)
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánkapcsolati Iroda
Budapest, 2020. november 23.

dr. Erőss Gábor sk.
alpolgármester

